
 
  รายงาน 

การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
************************ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
          2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 3. นางสมฤทัย  มีแสงนิล แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 

  4. ร.ต.อ. พัชรพล  พงศ์จ านงค ์ รอง.สว.ภ.จว.นม. 
 5. นายประสิทธิ์  ศรีภิรมย์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
 6. นายไชยนันท์  แสงทอง  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
 7. นางสาวฉวีวรรณ แปวกระโทก นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  
 8. นางสายสุดา  พานย้อย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์ นม. 
 9. นางสาวระพีพรรณ มีโภคา  นวค.นโยบายและแผนช านาญการ ทสจ.นม. 9. นางสายชล 
 10. นายสุชาต ิ  ไชยวงศ ์ สัตว์แพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์ 
 11. นายปิยะพงษ์ ปล้องพุดซา วิศวกรโยธา ทล.นม.ที่ 2 
 12. นายภูวดล  ค าบุญเลิม นายช่างโยธาช านาญงาน ทช.นม. 
 13. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานนครราชสีมา 
 14. นายธนกฤต  ค าก าไร  เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏ นม. 
 15. นายปรเมษฐ์ ณัทพันธ์  อาจารย์ มทร.อีสาน 
 13. นางสาวดาราวรรณ จอมเกาะ เลขาโครงการ มทส. 
 14. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 
 15. นางสาวสวุรรณ ี กมลสุทธิไพจิตร นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ สนง.คลัง นม.  
 16. นายธนิต  จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  
 17. นางอนงค์นาฏ คุณวิเศษ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ พมจ.นม. 
 18. นางสาวพิญญ์พัชรี ตรีฉิมพลี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์หม่อนไหมฯ 

  19. นางองศุณิชฐา ศิริพูลรัตนา นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ สสว.5  
  20. นางกนกพันธ์ เลิศวราดิเรก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 21. ร.อ. มนสั  ศรีชุม  นักติดตามประเมินผล สลพมพ.ทภ.2 
 22. นายสิทธิชัย  พรทิพย์พิทักษ์ ผอ. กลุ่มงานประสานแผน พช.นม. 
 23. นางขวัญจิตต์ เกตุมะน้อย นักบริหารงานทั่วไป กอ.รมน.นม.  
 24. นายโอฬาร  ทองศรี  นายช่างชลประทานอาวโุส โครงการฯล าพระเพลิง 
 
 

/25. นายนพพริษฐ์… 
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 25. นายนพพริษฐ์  วสัตน์บ้งงึ้ม ผู้ช่วยนักวิจัย มทร.อีสาน 
 26. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 25. นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์ นวค.นโยบายและแผนช านาญการ 
 26. นายรฐนนท์  ไชยสิทธิ์  นวค. นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 26. นางสาวฐิฑาพร ไพเราะ  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 26. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 27. นายจักรกฤษณ์  เสียงดัง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศักดิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการ 
                                ส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตาม
 โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา
 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 5 ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค าหรือ
 ข้อความใดที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับ ขอให้ที่ประชุม
 แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อด าเนินการให้ถูกต้อง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
  3.1 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

/ เลขานุการ.... 
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เลขานุการ           (1) งบจังหวัด 

       จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 53 กิจกรรม/รายการ 

 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
                                
 

 
 

/ 
 
 

  
 

 
 (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

เลขานุการ                    จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 3 โครงการ 28 กิจกรรม/รายการ   
                               โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

งบกลุ่มจังหวัดฯ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  173,728,450.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  157,008,367.83 
3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 82.28) 
    เท่ากับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
    558,555.70 บาท (ร้อยละ 0.32) 

142,947,158.01 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 14,626,351.64 
5. เงินพับไป 16,713,496.05 

ที่ประชุม  รับทราบ 

             
 
 

/3.2 เรื่องผลการ.... 
 
 

งบจังหวัด (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  369,155,584.66 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 69.98) 
      เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
      6,686,709.25 บาท (ร้อยละ 4.1) 

285,350,039.03 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 110,804,545.63 
5. เงินพับไป 12,832,615.34 
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 3.2 เรื่องผลการด าเนินโครงการ/เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (1) งบจังหวัด 
เลขานุการ         จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 13 กิจกรรม 47  รายการ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 392,931,000 บาท มีผลการด าเนินการ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 
  

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 173,728,450.00 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 157,008,367.83 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 1.68) 
    เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
    4,345,455 บาท (ร้อยละ 0.32) 

142,947,158.01 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 14,626,351.64 
5. เงินพับไป 16,713,496.05 

  

   (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

 ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) 
              จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
 เหนอืตอนล่าง 1 รวม 3 โครงการ 22 กิจกรรม/รายการ งบประมาณทัง้สิ้น 121,064,870 บาท 
 มีผลการด าเนนิการ ณ วนัที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870.00 
2. ก่อหนี้ผูกผัน - 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 1.68) 
    เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
    4,345,455 บาท (ร้อยละ 0.32) 

123,040 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 120,941,830 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ - 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

/ ระเบียบวาระ.... 
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 3.3 เรื่องมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบตามที่ 
 กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้ 
  (1 ) การก าหนดเป้ าหมายการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประ จ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

งบรายจ่าย 
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม 
(ร้อยละ) 

100 32 54 77 100 

รายจ่ายประจ า 
(ร้อยละ) 

100 36 57 80 100 

รายจ่ายลงทุน 
(ร้อยละ) 

100 20 45 64 100 

 

   (2) ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มากท่ีสุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร โดยให้พิจารณาให้สนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยว
ภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้อง
อยู่ ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นส ำคัญ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 4.1 เรื่องติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
 นครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ                 
 พ.ศ. 2564 (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา) 
   
เลขานุการ  วันนี้ เชิญหน่วยด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและ    
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะรวม 
   19 หน่วยงาน ดังนี้  

  
/1) ส านักงาน.... 
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 1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง.ทสจ.นม             ได้รับงบประมาณจังหวัด 1 รายการ การก่อสร้างฝายต้นน้ าเพื่อสร้างความชุ่มชื้น พ้ืนที่ 
 ที่ด าเนินการทั้งหมด 5 ลุ่มน้ าสาขา 8 ล าห้วยย่อย จ านวนทั้งหมด 550 ฝาย ได้จัดกิจกรรม
 ประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายในงบด าเนินงานเรื่องประชุม
 ประชาคม ส่วนเรื่องก่อสร้างก่อสร้างฝาย จัดท าเรื่องสัญญาภายในเดือนมกราคม การขออนุญาต
 ใช้พ้ืนที่ได้แนบตัวเอกสารพิกัดจุดพิกัด เนื่องจากมีบางจุดที่ด าเนินการยังไม่ได้และได้ส่งเอกสาร 
 ไปที่ส่วนกลางให้แล้วเสร็จก่อนที่จะด าเนินการท าสัญญาในเดือนมกราคม  

 2) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง. ทกจ.นม.           ได้รับงบประมาณจังหวัด 4 กิจกรรม ได้รับมอบอ านาจและอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 
 ได้ด าเนินการ 1 กิจกรรมแล้วเสร็จคือเทศกาลเที่ยวพิมาย เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 3,470,000

บาท เหลืองบเหลือจ่าย 30 ,000 บาท กิจกรรมที่  2 งานตรุษจีนก าหนดไว้ 10 – 14 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ จะเริ่มด าเนินการภายใน
ปลายเดือนเรื่องของการจัดอบรมกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัด
นครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเอกสารขอยืมเงิน 

 3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

     ไม่เข้าร่วมประชุม 

 4) ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน ปค.นม        ได้รับอนุมัติโครงการ 1 โครงการ เป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน

งบประมาณ  1,000,000 บาท งบประมาณลงอ าเภอท้ังหมดขณะนี้มีการยืม 32 อ าเภอ       
     ด าเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว 5 อ าเภอ และด าเนินการขอยืมเงิน 13 อ าเภอ ยังไม่ด าเนินการ 
  14 อ าเภอ และอ าเภอส่วนที่เหลือก าลังด าเนินการเร่งรัดติดตามและจัดท าเอกสารขอยืมเงิน    

 5) กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน กอ.รมน.      ได้รับงบประมาณมาณ 1 โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การ 
 ด ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 6 รุ่น (ร้อยละ 60) ส่วนที่เหลือ
 อีก จ านวน 4 รุ่น จะด าเนินการจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563  

 6) โครงการชลประทานนครราชสีมา     
ผู้แทน ชป.นม.   ได้รับงบประมาณจังหวัด 22 รายการงาน จ านวน 246,500,000 บาท ได้ประกาศใน

ระบบ EGP จ านวน 4 รายการงาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จะประกาศในเดือนธันวาคม
จริง จ านวน 9 รายการงาน ในส่วนที่เหลือไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2564 ก็จะประกาศ
ทั้งหมด สาเหตุที่ประกาศช้าเนื่องจากมีการลงพ้ืนที่ไปท าประชาคมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การ
เสนองานกับพ้ืนที่ความต้องเพ่ือจะปรับแก้แบบ ซึ่งขอความความเห็นชอบกับพ้ืนที่และได้ความ
เห็นชอบทุกโครงการน ามาด าเนินการ ในส่วนรายงานของซับชุมพลเนื่องจากเข้าประชุม ก.บ.จ. 
ครั้งที่แล้ว ทางต าบลหนองหญ้าขาวและพ้ืนที่มีความต้องการให้ด าเนินการต่อ ได้จัดท าหนังสือ
แจ้งทางจังหวัดแล้ว 

/7) ส านักงาน.... 
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                               7) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.วธ.นม   ในส่วนของงบจังหวัดได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จ านวน 

28,000,000 บาท มี 2 กิจกรรม คือการบริหารโครงการและการจัดงาน ด าเนินการจัดท า 
การจัดจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่มาช่วยการท างาน ลงนามสัญญาจ้างเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2564 – 
30 กันยายา 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติได้ปรับรายละเอียด Tor 
สามารถด าเนินการจัดจ้างภายในเดือนในเดือนมีนาคม 

        งบกลุ่มจังหวัด จ านวน 1 โครงการ ได้วางแผนการอบรมในช่วงเดือนมกราคม จะ
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุที่สามารถด าเนินการก่อนได้ 

 8) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.พาณิชย์ นม.       มีงบจังหวัด 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ
 อาหารปลอดภัย (Korat FoodEx) งบประมาณ 1,000,000 น าร่างประกาศ TOR เพ่ือเผยแพร่ 
 ในวันที่  9 ธันวาคม 2563 งบกลุ่มจังหวัด  น าร่างประกาศ TOR เพ่ือเผยแพร่ ในวันที่  
 16 ธันวาคม 2563 

  9) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
ผู้แทน ทล.2                        ได้รับงบจังหวัด 2 รายการ งบกลุ่มจังหวัด 1 รายการ รวมทั้งหมด 30,000,000 บาท 

อยู่ระหว่างส านักงานทางหลวงนครราชสีมาได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งจะด าเนินการประกาศร่าง Tor            
ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมกราคม 

 10) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ผู้แทน ทช.นม.    งบจังหวัดอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม  

งบกลุ่มจังหวัด จ านวน 2 โครงการ ได้ประกาศร่าง Tor แล้ว อีก 1 โครงการได้จัดท าราคากลาง
คาดว่าจะประกาศร่างภายในเดือนมกราคม   

 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ผู้แทน มทส.          งบกลุ่มจังหวัดโครงการได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์หากลุ่มเป้าหมาย จะมี
 การอบรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564, 10 กุมภาพันธ์ 2564, 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ผู้แทน ม.ราชภัฏนครราชสีมา     งบจังหวัดได้ด าเนินการแล้ว อยู่ในช่วงการจัดท าเบิกจ่าย ซึ่งยอดที่เบิกแล้ว 909,200 
 บาท ยังเหลือในส่วนจ านวน 450 ,000 บาท อยู่ในขั้นตอนรอตรวจรับคาดว่าจะแล้วเสร็จ
 สัปดาห์หน้า และจ านวน 100,000 บาท คาดว่าภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 และงบกลุ่ม
 จังหวัด จ านวน 5,000,000 บาท ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และเริ่มประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 
 7 มกราคม 2564 

  
 

/13) มหาวิทยาลัย.... 
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 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ผู้แทน มทร.         งบกลุ่มจังหวัด การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ อธิการบดี
 ได้เซ็นมอบอ านาจแล้ว และอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นขอประกาศร่างประกวด 
 ราคาวัสดุ ทั้ง 2 โครงการ 

 14) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 นครราชสีมา 

ผู้แทน สสว.4 นม.       จะมีเข้าคณะกรรมการ ก.บ.ก วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีปรับเปลี่ยนโครงการ เพ่ือให้
 พูดถึงการด าเนินงาน แต่ยังด าเนินการตามแผนในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ให้แล้ว
 เสร็จ 

 15) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน พมจ.นม.            งบกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร จ าวน 1 โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 ครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็งนครชัยบุรินทร์ จ านวน 500,000 บาท ได้เตรียมการจะจัดอบรม
 กิจกรรมที่ 1 เป็นการเพ่ิมศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเดือนมกราคม  

 16) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ปศุสัตว์.นม.        งบกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร จ านวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม จ านวน 1 ,000,000 
 บาท กิจกรรมที่ 1 ได้ก าหนดการจัดอบรมวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 1 ส่วนที่รุ่นที่ 2 
 วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2563 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมในเดือนมกราคม และจัดท าเอกสารขอ
 ยืมเงินแล้ว   

 17) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
           ไม่เข้าร่วมประชุม 

 18) ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ต ารวจภูธร นม.            ได้รับจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเตือนภัยเพ่ือความปลอดภัยใน
 แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ จ านวน 3,456,000 บาท ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน
 เหลือเฉพาะรอการเซ็นมอบอ านาจ 

 19) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  

ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมฯ นม      งบกลุ่มจังหวัด 1 โครงการ การฝึกอบรมในเกษตรกรเป้าหมาย 200 ราย อยู่ระหว่าง
 การคัดเลือกเกษตรกร คาดว่าจะอบรมหลักสูตรแรกในเดือนกุมภาพันธ์  จะด าเนินการขอยืมเงิน
 ในเดือนมกราคม 

ประธานการประชุม  การประชุมครั้งต่อไปเฉพาะงบด าเนินงานที่เป็นอบรม สัมมนาให้ทางฝ่ายเลขาด าเนินการ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเข้าประชุม ให้สรุปมีขั้นตอนไหนบ้าง ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
 เมื่อไหร่   ให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอเป็นตาราง  
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2564)  

เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  
             จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วมใน 

    วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ  
    ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
                                 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

              
                                           (ลงชื่อ)      สุกัญญา เศษวงค ์           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวสุกัญญา เศษวงค)์ 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


